
ZARZĄDZENIE NR 1283/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 3 sierpnia 2004 roku

w sprawie zawarcia  porozumień oraz upoważnienia do podpisania porozumień              
z Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie oraz właścicielami aptek, które będą brać 
udział w zbiórce przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.           
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr CXX/1074/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 
czerwca 1998r. w sprawie Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kraków zarządza się, co 
następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie   porozumień z Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie oraz 
właścicielami  aptek biorących udział w zbiórce odpadów w postaci przeterminowanych 
lekarstw z gospodarstw domowych  - wg. wzoru  stanowiącego załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2
Do podpisania porozumień upoważnia się:
1. Tadeusza Trzmiela – Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa
2. Andrzeja Natkańca                    – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

   i Ochrony Środowiska.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



                                                                                      Załącznik do Zarządzenia Nr 1283/2004
                                                                                      Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

                                              3 sierpnia 2004 roku

                                                                                                         w z ó r
P o r o z u m i e n i e

zawarte w dniu ..........................   pomiędzy:

1. Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych ¾, 
reprezentowaną przez:
................................................
................................................

2. Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68, reprezentowaną 
przez  Piotra Jóźwiakowskiego – Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie,

3. Apteką Prywatną w Krakowie, ul. ......................., reprezentowaną przez 
..................................................... – zwaną dalej Apteką.

§ 1
Przedmiotem porozumienia jest przeprowadzenie zbiórki odpadów w postaci 
przeterminowanych lekarstw pochodzących z gospodarstw domowych.
Przeterminowane lekarstwa zbierane będą do pojemnika przeznaczonego na ten cel, 
ustawionego w wyżej wymienionej Aptece – wytypowanej przez Okręgową Izbę Aptekarską  
w Krakowie. 

§ 2
Zbiórka przeterminowanych lekarstw trwać będzie w terminie od  10 września do 10 
grudnia 2004 r.
Usunięcie pojemników  nastąpi w dniu 13 grudnia 2004r.

§ 3
Gmina Miejska  Kraków zobowiązuje się do:
a/ dostarczenia do Apteki pojemnika przystosowanego do zbiórki przeterminowanych
     odpadów, z napisem: „Tu wrzucaj przeterminowane leki” wraz z pouczeniem, czego nie
     należy wrzucać do pojemnika,
b/  odebrania pojemnika po zakończeniu  zbiórki,
c/ odbioru odpadów – po telefonicznym zgłoszeniu do Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa tel. nr: 616-8790 lub        
616-8807 o napełnieniu się pojemnika –  przez firmę, której powierzy usuwanie w/w 
odpadów    w ramach oddzielnej umowy, 

d/  poniesienia kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów.

§ 4
Okręgowa Izba Aptekarska zobowiązuje się do promowania zbiórki przeterminowanych 
lekarstw w aptekach.



§ 5
Apteka zobowiązuje się do:
a/  zapewnienia nieodpłatnego udostępnienia miejsca w aptece celem ustawienia pojemnika
     wymienionego w § 3 Porozumienia w okresie od dnia 10 września do dnia 10 grudnia
     2004r. – w miejscu dostępnym dla osób fizycznych, które zechcą wrzucić tam
     przeterminowane lekarstwa,
b/  nie wrzucania do pojemnika przeterminowanych lekarstw pochodzących z Apteki lub
      źródeł innych niż gospodarstwa domowe,
c/   umieszczenia w miejscu widocznym napisu informacyjnego o udziale Apteki w akcji oraz 

ulotek reklamowych, które to materiały promocyjne przygotowane  zostaną przez Gminę  
Miejską Kraków, 

d/ potwierdzenia   usunięcia  każdej partii  zebranych w pojemniku przeterminowanych   
lekarstw przez firmę wymienioną w § 3 pkt. c, na karcie przekazania odpadów,

e/  przedstawienia ewentualnych uwag i sugestii dotyczących powtórzenia akcji w terminie  
do   31 grudnia 2004 r.

§ 6
Apteka wyraża zgodę na upublicznienie swojego adresu, w ramach promocji przedmiotowej 
akcji.

§ 7
Porozumienie sporządzono w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Gmina Miejska Kraków Okręgowa Izba Aptekarska Apteka


